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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De voortzetting van de gezamenlijke MIT-regeling in 2018.
Aanleiding
De MIT regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) is een subsidieregeling
om innovatie in het MKB te stimuleren, van het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (EZK), de negen topsectoren en de 12 provincies. De MITregeling is een belangrijke en succesvolle regeling voor het (Brabantse)
innoverende MKB. De regeling is onderdeel van de MKB Samenwerkingsagenda tussen de genoemde partijen en wordt sinds 2015 decentraal –d.w.z.
landsdelig- uitgevoerd. Door de drie Zuidelijke provincies via MIT-Zuid, met
Stimulus als uitvoeringsloket. De MKB-Samenwerkingsagenda is eind 2014 mede
tot stand gekomen naar aanleiding van het verzoek van uw Staten tot
samenwerking met het Rijk om de provinciale ambities rond innovatie en
economische structuurversterking te realiseren. Het benutten van de
innovatiekracht van het MKB ten behoeve van maatschappelijke uitdagingen, en
in een en dezelfde beweging het MKB versterkend, is al langer het leitmotiv van
ons regionaal economische beleid.
De MIT-regeling is vanuit het Rijk gebaseerd op het topsectorenbeleid en in ZuidNederland op de prioritaire sectoren in de Regionale Innovatiestrategie voor
Slimme Specialisatie (RIS3). Het nieuwe kabinet heeft besloten het topsectorenbeleid bij te sturen, en meer te richten op enkele maatschappelijke uitdagingen
en sleuteltechnologieën. De herformulering van dit beleid vindt plaats in het
komende half jaar. Om het innoverende MKB voldoende continuïteit in de
ondersteuning te bieden, is daarom recent besloten MIT 2018 nog op de
bestaande basis uit te voeren, en aanpassingen in het beleid pas door te voeren
per 2019.

Bevoegdheid
Vaststelling van de MIT-regeling 2018 is een bevoegdheid van GS. De
vaststelling van de gezamenlijke MIT-Zuid regeling vindt eind februari plaats, in
samenhang met besluiten daarover van de provincies Limburg en Zeeland. U
wordt separaat via een begrotingswijziging (11/18) gevraagd de Brabantse
middelen voor deze regeling beschikbaar te stellen. Daaraan gekoppeld wordt
u gevraagd de cofinancieringsmiddelen van EZK die binnenkomen via het
Provinciefonds, voor het betreffende doel in te zetten.
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Kernboodschap

1. Ook in 2018 wordt weer een innovatie-impuls in het Brabantse MKB
losgemaakt van ca. € 20 mln.
Op jaarbasis worden ca. 100 bedrijven ondersteund bij een haalbaarheidsonderzoek, en 40-50 bedrijven via een 30-tal MKB-samenwerkingsprojecten.
Hiermee is in totaal ca. € 20 mln. aan investeringen van de bedrijven in
innovatie gemoeid.

2. Voortzetting van de samenwerking met het Rijk, de te vernieuwen
topsectoren en de andere regio’s rond innovatiestimulering van het MKB, is
in het belang van dat MKB en de Brabantse economie.
Het topsectorenbeleid zelf is vooral gericht op grotere bedrijven en een relatief
kleine groep MKB’ers. Met de MIT regeling wordt een bredere groep
innoverende MKB’ers financieel ondersteund bij hun innovatie-inspanningen. Met
die innovaties blijven die MKB’ers concurrerend, hetgeen leidt tot omzet, en
behoud en uitbreiding van werkgelegenheid.

3. Voortzetting van de MIT regeling in 2018 past bij het toekomstige
Rijksbeleid en bij het provinciaal beleid.
Komend half jaar wordt een nieuwe Samenwerkingsagenda opgesteld, naar
aanleiding van de beleidswijzigingen van het nieuwe kabinet. Daarin worden
ook de voorwaarden voor een hernieuwde MIT-regeling voor 2019 e.v.
vastgelegd.
In het nieuwe nationale innovatiebeleid wordt de inhoudelijke focus verschoven,
meer richting de maatschappelijke uitdagingen rond Energietransitie &
Duurzaamheid (inclusief Circulaire Economie), rond Landbouw&water&voedsel,
en richting de vier sleuteltechnologieën fotonica, high tech, quantum- en
nanotechnologie. Het ligt voor de hand dat ook de nieuwe MIT-regeling meer
wordt gericht op deze thema’s. Maar naar verwachting niet volledig, omdat er
ook nog andere belangrijke innovatiethema’s zijn, zoals zorg&gezondheid en
mobiliteit.
Gezien deze beleidsvoornemens uit het regeerakkoord wordt voor MIT 2019
meer een graduele aanpassing verwacht dan een drastische koerswijziging.
Ook nu al sluiten veel projecten aan op de genoemde thema’s. Het is daarom
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niet wenselijk en niet noodzakelijk om voor het innoverende MKB in 2018 een
gat te laten vallen.
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1. Brabant moet € 3,05 mln. beschikbaar stellen voor de openstelling, en
dient rekening te houden met een benutting door het Brabantse MKB
van circa € 3,5 mln.
Aan de voorkant is een provinciale verdeling Brabant/Limburg/Zeeland
overeengekomen van € 3,05/€1,5/€ 0,9 mln., waarbij EZK een gelijk bedrag
aan cofinanciering via elk van de provincies beschikbaar stelt. Op basis van
deze bijdragen wordt de regeling opengesteld. De provincies financieren hun
deel uiteindelijk naar rato van de herkomst van het MKB. Omdat de benutting
door het Brabantse MKB in de afgelopen jaren iets groter was dan de
verwachting aan de voorkant, wordt een bedrag van € 3,5 mln. gereserveerd.
Daarmee wordt uiteindelijk dus eenzelfde bedrag aan EZK-cofinanciering voor
het Brabantse MKB binnengehaald.

2. We continueren op deze wijze de samenwerking met EZK en de andere
provincies, en leggen de basis voor versterkte samenwerking in een
nieuwe Samenwerkingsagenda.
De MIT-regeling biedt Brabantse MKB bedrijven goede samenwerkingsmogelijkheden, met MKB-partners uit Zuid-Nederland, maar ook uit de rest van
het land. Het handhaven van de MIT-regeling in enigerlei vorm is daarom
gunstig voor ons MKB.
De door het nieuwe kabinet gekozen prioritaire innovatieopgaven rond Energie,
Landbouw en specifieke technologieën als high tech en fotonica passen zeer
goed bij het Brabantse beleid en het Brabantse MKB. Ook vanuit dat oogpunt is
het handhaven en uitbouwen van de samenwerking gewenst.
Europese en internationale zaken
n.v.t.
Communicatie
De MIT-regeling 2018 wordt eind februari door GS vastgesteld, en vervolgens 1
maart 2018 gepubliceerd, gericht op openstelling per 17 april 2018. Over de
regeling wordt op verschillende wijze, zowel landelijk als regionaal, naar het
MKB gecommuniceerd.
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Vervolg
Het proces richting een nieuwe MKB Samenwerkingsagenda is recent opgestart.
Daarin worden nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt, ook over een nieuwe
MIT-regeling. Gezien de gezamenlijke overheidsinzet op de grote
maatschappelijke thema’s (Klimaatakkoord e.a.), liggen aanvullende afspraken
ten aanzien van het MKB-innovatiebeleid voor de hand. Bijv. over stimuleringsinstrumenten, versnellingsprojecten, dienstverlening en financiering. De
inschatting is dat een nieuwe MIT-regeling in 2019 eenzelfde beroep op
Brabantse cofinanciering zal doen, waarvoor door ons eveneens dekking uit de
Investeringsagenda 3e tranche is voorzien. Een dekkingsvoorstel daartoe wordt u
rond de zomer voorgelegd, in combinatie met de nieuwe afspraken met EZK en
andere partners.
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Bijlagen
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: mevrouw M. Wijnstekers, (073) 681 22 25,
mwijnstekers@brabant.nl, cluster Economie en Internationalisering van eenheid
Directeur Strategie en Beleid.
Opdrachtnemer: de heer P.A.C. Apeldoorn, (073) 681 22 18,
papeldoorn@brabant.nl, afdeling Innovatie en Energie van cluster Economie en
Internationalisering.
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